CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$

HOTARAREA N,.48
privind stabilirea impozitelor ti
Consiliul local

al

OO'S
taxelor locale pentru anul 2019

ora$ului Targu Leput intmnit

in tedinla sa ordinara din

data

de

19.12.2018;

in baza proiectului de hotdrare inifiat de primarul oragului Tdrgu Lapug-dl.Mitru Le$e;
Avdnd in vedere raportul ru.13288/19.11.2018 al Biroului Venituri, Finarciar-Contabil;
in baza Legii ttr.22'112015, titlul IX, publicad in Monitorul Oficial al Rominiei nr.688/
10.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile li completarile ulte oare:
Pot vit H.G.R. nr.l din 06 ianua.rie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarc a Legii r.22712015 p vind Codul Fiscal, cu modifictuile 5i completi le uiterioare;
In baza Legii n.20'7/201,5 privind Codui de procedure fiscale, cu modificarile $i completdrile
ulterioare:
Avdnd in vedere prevederile art.20 alin.(1) lit."b", respectiv an.27 din Legea n.273/2006
privind finanlele publice locale, cu modificerile $i completerile ulterioare;
Luend in considerare prevederile art.9 pct.3 Carta euopeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 $i ratificata prin Legea nr.199/1997;
In temeiul dispozi.tiilor Legii nr.5212003 privind transparenla decizionald in administralia
publicd;
Av6nd in vedere avizul secretarului om$ului $i al comisiilor de specialitate ;
in temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b", alin.(4) lit.,,c" ii art.45 alin.(2), lit ,,c" din Legea nr.215/2001
a adminishaliei publice locale, republicatd, cu modificlrile qi compleierile ulterioare,

HOTARA$TE:
Se stabilesc valorile impozabile, impozitele gi taxele locale. respectiv amenzile
contravenlionale, aplicabile persoanelor fizice gi juridice pentru anul 2018, astfel cum sunt prevazute
in anexa tu.1, care face parte integanta din prezenta hotdrare.
Alte - Pentru clddirile rezidenliale qi clddirile-anexi, aflate in proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clbdiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,10 o% asupm valorii impozabile
a cledirii.
Altl - Pentm cladirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clddiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 1,570 asupn valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatd dintr-un rapofi de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii
5 ani anterio anului de referinla;
b) valoarea finale a lucririlor de constructii. in cazul clddirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referintd:
c) valoarea cledirilor care iezulta din actul de prin cate se transfer5 dreptul de prop etate, in
cazul clddirilor dobdndite in ultimii 5 ani ante od anului dd referinta;
{(l - in cazul in care valoarea clddirii nu poate fi calculate confom prevederilor de mai
sus, impozitul se calculeazd p n aplicarea cotei de 2.5 %o asupra valorii impozabile.
A!!l - Pentru cladirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activita,ti din domeniul agricol,impozitul pe clddiri se calculeazf, prin aplicarea unei cote de
0.400 asupra ralorii impozabile a clddirii.

$4L[-

Pentru clAdirile rezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele j uridice,
o/o asupra valorii impozabile a
impozitul/ta.\a pe cladiri se calculeazi prin aplicarea unei cole de 0,3
ctaol l.
de persoanele
AILL - Pentru cladidle nerezidentiale aflate in proprietatea sau delinute
o%
ju dice, impozitul/ta,\a pe clediri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5 asupm valorii

A!!j.-

impozabile a clddirii.
AIILL - Pentru cladirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activitafi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clddiri se calculeaze prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladidi
AIIL - Valoarea impozabila a clddirii se actualizeaze o datd la 3 ani pe baza unui rapofi de
evaluare a clddirii intocmit de un evaluator autorizat in confonnitale cu siandardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaLuarii ln tazul in care proprietarul cLddirii nu a actualizat
valoarea impozabili a clddirii in ultimii 3 ani anteriori anuiui de referinla, cota impozitului/taxei pe

cladiri este 7%.

datont pentru intregul^an fiscal de persoana care are in
proprietate cledirea la data de 31 decembrie a anului fiscal ante or'ln cazul dobendirii sau construidi
unei clediri in cursul anului, proprietarul acesteia arc obligalia sa depune o declaralie la organul fisca1
local in a cArui rMd teritoriale de competenld se afld ciadirea, in temen de 30 de zile de la data
dobdndirii 9i datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de I ianuarie a anului urmator.
Art.ll. - Se stabileSte cota taxei pentru servicii de reclama Si publicitate, prevazufi
art.47? alin.(5) din L egea nr.22'712005, ptivind Codul fiscal, ia 3% aplicatd asupra valorii serviciilor
de reclamd 9i pubiicitate, cu exceplia TVA
Art.12. - Cotele prevazute la afi.481 alin.(2), lit.a) si lit b) din Legea ff22712015 se

4!L1q - lmpozitul pe clddiri

este

stabilesc dupa cum urmeaza:

- 2yo in .azll unui spectacol de teatru, balet, opera, operete, concert filamonic sau altd
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf. un spectacol de circ sau orice
competilie spofiivd intemd sau intemalionale
- 5%o in cazul oricdrei alte manifestdri afistice decat cele enumerate ante or
- Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe clddiri, a impozitului pe tercn, a
impozitului pentru mijloacele de transport, datorate pentru intregul an de cdtre persoanele fizice ti
juridice. pana la 31 maftie 2019, se acordn o bonificatie de 10%
4It Ll. - Majorarea pentru anul 2019 cu 300o% a impozitului pentru tercnul agdcoL nelucrat
2
timp de ani consecutiv. incepand cu aj treilea all.
A!LLi. - Majorarea pentru anul 2019 cu 300% a impozitului pentru cladirile $i terenurile
stabilite prin rcgulamentui mentional la aft.15 qi aprobat prin hotdrdre a Consiliului Local.
AIlLlq - Aducerea la cunostinfa publica se lace prin afi9are Ia sediul Consiliului Local,
site-ul primtuiei Tdrgu L[puq rvww.primaiatargu]apus.ro li in toate locurile publice stabilite.
- Prezenta hotarare se aplicd incepand cu data de 01.01 2019
Art.l8. - PreTenta se comunica:
- Biroului administrafie publicd Iocale;
- Biroului Venituri. Financiar-Contabil:
- Arhitectului sef;
- Biroului agro-silvrc;
- Pielii de alimente Targu Ldput;
- Compartimentului adm.dom.public gi pdvat;
- Primarului ora$ului Targu Ldpui;
- lnstitu[iei prelectului j udelului Maramureg.

lulla

l!!la

PRESEDINTE DE SED
Zoltan NEI4{T

SECRETAR ORAS.
jr.Neculina THIRA

